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Anotace 

Hlavním tématem bakalářské práce je modelování fluviální eroze v povodí Morávky. 

Úvodní část stručně popisuje fyzickogeografické podmínky pilotního území. V další části 

je popsán proces fluviální eroze a jsou charakterizovány faktory, které tento proces 

ovlivňují. Zpracování erozních modelů RUSLE a USPED je uskutečněno v prostředí 

geografických informačních systémů (GIS). V závěrečné části jsou prezentovány výsledky 

a jejich vizualizace v mapové podobě. 
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Annotatiton 

The main topic of the bachelor thesis is the fluvial erosion modelling in Moravka basin. 

The introductory part briefly describes physicogeographical condition of the pilot area. The 

fluvial erosion is described in the next part and factors influencing the process are 

characterised as well. The processing of fluvial erosion models RUSLE and USPED is 

realized by geographic information systems (GIS). In the final part results and their 

visualizations are presented in map forms. 

Key word: fluvial erosion, Moravka basin, GIS, RUSLE, USPED 
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ASCII   American Standart Code for Information Interchange 

BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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CHKO   Chráněná krajinná oblast 

IDW   Inverse Distance Weighted 

MKSP   Morfogenetický klasifikační systém půd 

POD   Povodí Odry 

RUSLE  Revised Universal Soil Loss Equation  

S-JTSK Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

USLE Universal Soil Loss Equation 

USPED  Unit Stream Power – based Erosion Deposition 

VÚMOP  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
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1. Úvod 

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a neobnovitelným zdrojem. 

Je ohrožena různými činiteli, v našich podmínkách však nejvíce vodní erozí. Ta v České 

republice ohrožuje více než polovinu výměry orné půdy [7].  

Jednou z možností jak hodnotit erozní ohrožení půd je využití nástrojů geografických 

informačních systémů (GIS). Výhodou modelování v GIS je možnost daný jev nejen 

simulovat, ale i predikovat. Ve své práci se budu věnovat modelováním fluviální eroze 

na území povodí Morávky.  

Pro hodnocení vodní eroze na povodí Morávky využiji model RUSLE (Revised Universal 

Soil Losss Equation) a model USPED (Unit Stream Power – based Erosion Deposition). 

Jedná se o empirické matematické erozní modely, které je vhodné aplikovat i na území 

s nezemědělským využitím. V úvodu mé práce se zaměřím na popis přírodních poměrů 

v zájmovém území. Popíšu proces fluviální eroze a stanovím erozní faktory potřebné 

pro výpočet a konečné zhodnocení. V závěru zhodnotím získané výsledky a hodnoty 

ověřím s hodnocením erozní ohroženosti stanovené pro celou Českou republiku. Během 

své práce bude text doprovázen mapovými výstupy pro lepší znázornění a pochopení 

metodiky práce. 
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2. Popis fyzickogeografických poměrů v povodí Morávky 

V této kapitole se zaměřím na popis pilotního území. Zdrojem informací 

pro charakteristiku oblasti povodí mi bude jak použitá literatura, tak data získaná 

z databáze DIBAVOD (DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat), CENIA (česká 

informační agentura životního prostředí) a EEA (European Environment Agency). 

Tyto data mi také poslouží pro vytvoření tematických map. 

2.1. Oblast povodí Morávky 

Povodí Morávky se rozkládá na území okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. 

Hlavním tokem povodí je řeka Morávka s hydrologickým pořadím 2-03-01-034, která 

pramení pod Bílým Křížem v Moravskoslezských Beskydech. Řeka Morávka je jeden 

z nejvýznamnějších přítoků řeky Ostravice, která se dále vlévá do řeky Odry. Po celé svojí 

délce je Morávka ve správě státního podniku Povodí Odry. Území povodí Morávky 

zasahuje do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravskoslezské Beskydy a do chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod. Oblasti se navzájem překrývají a nacházejí se v horní 

oblasti povodí. Samotný říční tok je chráněn v dolní oblasti povodí jako národní přírodní 

památka Skalická Morávka a jako přírodní památka Profil Morávky. Plocha povodí činí 

148 km
2
 a délka hlavního toku Morávky je 29,4 km [9], [15]. 
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Obrázek 1 Digitální model terénu 

Řeku Morávku označujeme za tzv. karpatský štěrkonosný tok, který z hor v dávných 

dobách přinášel velké množství štěrků a usazoval jej na úsecích s menším spádem. 

Zvětraliny vzniklé při mrazovém zvětrávání se během jarních povodní a přívalových 

srážkách dostávaly do bystřin, a dále byly transportovány do podhůří Beskyd [11], [12]. 

Charakter štěrkonosného toku si řeka uchovala dodnes. V horní části povodí byla 

vybudována vodní nádrž Morávka za účelem úpravy povrchové vody na vodu pitnou. 

Dalším významným vodohospodářským prvkem je segmentový jez – rozdělovací objekt 

ve Vyšních Lhotách. 

2.2. Klimatické a hydrologické poměry  

Oblast se nachází v evropském mírném pásu. Závislost srážek na nadmořské výšce je 

v Beskydech výrazná a je dána především členitým reliéfem. Moravskoslezské Beskydy 

patří k srážkově nejbohatším oblastem České republiky. Maximální úhrn srážek je 
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dosahován na meteorologické stanici na Lysé hoře. Ročně zde spadne v průměru 1565 mm 

srážek. Nejvydatnější jsou srážky v červenci [2]. 

Povodí Morávky je dle E. Quitta v severní části klasifikována jako mírně teplá oblast 

MT10, ve střední části mírně teplá oblast MT2 a v jižní části chladná oblast CH4 [15]. 

 

Obrázek 2 Klimatické členění 

Beskydské toky se vyznačují vysokou rozkolísaností průtoků. Hydrologický režim toků je 

výrazně ovlivněn údolní nádrží. Řízený vodní režim zajišťuje minimální denní průtoky 

a v době vydatných dešťů je vodní nádrž schopna pojmout velké množství přívalových 

srážek. Průtoky jsou také ovlivňovány rozdělovacím objektem ve Vyšních Lhotách. Část 

toku při vyšších průtocích může být převedena přivaděčem do povodí Lučiny, která 

disponuje malou vodností. Převedený tok tak napomáhá doplnit zásoby Žermanické 

přehrady [9], [15].  
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2.3. Geologické a morfologické poměry  

Zájmová oblast patří geomorfologicky k soustavě Karpat, do části Vnějších Západních 

Karpat. Karpaty v porovnání s Českým masivem jsou výrazně mladší a liší se v mnoha 

směrech. Povodí zde bylo utvářeno horotvornými procesy v terciéru. Původní mořské 

sedimenty byly zvrásněny a v důsledku tohoto vrásnění došlo k nasunutí několika 

příkrovů, které jsou tvořeny souborem různě mocných usazených vrstev označovaných 

jako flyš. Největší zastoupení zde mají pískovce, jílovce a jílovcové břidlice. 

Povodí se z velké části rozléhá na prudkých svazích v Moravskoslezských Beskydech. 

Průměrný úklon na povodí činí 13 %.  Nejvyšším bodem v povodí je vrchol Lysé hory - 

1323 m n. m. [2]. Nejnižším místem celého povodí Morávky je na soutoku řeky Morávky 

s nadmořskou výškou přibližně 280 m n. m.  

Řeka Morávka na svém dolním toku ztrácí unášecí schopnost a splaveniny vytváří 

štěrkovité lavice. Říční tok se zde větví a při vyšších průtocích se rozlévá povodňovými 

koryty do lužních lesů. Výstavbou vodohospodářských objektů (údolní nádrž, hrazení 

bystřin, opevnění břehů apod.) došlo ke snížení objemu splavenin, což mělo za vznik 

tzv. efektu hladové vody. Řeka bez splavenin má vyšší erozní sílu, a ta vyvolává 

hloubkovou erozi. Tento proces je nejvíce patrný na dolním konci povodí v přírodní 

památce Profil Morávky [11], [12]. 

 

Obrázek 3 Řeka Morávka - karpatský štěrkonosný tok [12] 
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2.4. Pedologické poměry 

Půda je vnější zemský útvar, který vznikl zvětráváním mateční horniny a spolupůsobením 

exogenních činitelů. Na zájmovém území se podle morfogenetického klasifikačního 

systému půd (MKSP) vyskytuje pět základních typů půd. Na povodí Morávky převládají 

kambizemě, podzoly, fluvizemě, pseudogleje a malou část povodí zaujímají luvizemě 

spolu s pararendziny.  

Kambizemě jsou hnědé lesní půdy. Vytvářejí se ve svažitých podmínkách pahorkatin, 

vrchovin a hornatin, a v menším měřítku i v plošších oblastech. Kambizemě mají vysokou 

pórovitost a dobré drenážní vlastnosti. Proto se využívají pro zemědělské účely.  

Dalším významným typem půd jsou podzoly. Tyto půdy se vyskytují převážně 

v jehličnatých oblastech a jsou charakteristické vyběleným horizontem.  

Z povodňových usazenin se vyvíjejí fluvizemě, které obsahují velké množstvím živin. 

Luvizemě vyskytující se v blízkosti větších toků se vyznačují náchylností na erozi. Bývají 

pórovité a dobře provzdušněné.  

Pseudogleje se rozkládají v rovinatějších územích a jsou málo úrodné. Vznikly 

na sedimentech obohacené jílem, které tvoří nepropustné podloží a vyznačují se střídavým 

zamokřením srážkovou vodou. Posledním typem půd, nacházejícím se na povodí Morávky, 

jsou pararendziny, které se vyznačují značnou skeletovitostí [15]. 
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Obrázek 4 Půdní typy 

2.5. Krajinný pokryv 

Velká část území povodí Morávky se nachází v CHKO Moravskoslezské Beskydy, 

ve kterých dominují souvislé porosty stromů. Polovinu povodí zabírají právě jehličnaté 

lesy a spolu s listnatými lesy zaujímají ¾ povrchu povodí. Zemědělská plocha, pastviny 

a komplexní systém kultur a parcel zaujímá přibližně 20 % plochy. Podél hlavního toku 

Morávky je nesouvislá zástavba tvořena několika menšími obcemi a její procentuální 

zastoupení činí okolo 2 %. Prostorové uspořádání krajinného pokryvu zobrazuji na obrázku 

č. 5. 
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Obrázek 5 Krajinný pokryv 

Poznámka k legendě: 112 – nesouvislá městská zástavba, 121 – průmyslová nebo komerční 

plocha, 141 – městská zeleň, 211 – nezavlažovaná orná půda, 231 – pastviny, 242 – 

komplexní systémy kultur a parcel, 243 – zemědělská plocha s přirozenou vegetací, 311 – 

listnatý les, 312 – jehličnatý les, 313 – smíšený les, 324 – nízký porost v lese, 512 – vodní 

plochy  
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3. Fluviální eroze 

Eroze je proces degradace zemského povrchu. Podle činitele dělíme erozi na vodní, 

větrnou, ledovcovou, sněhovou, zemní a antropogenní. Typy erozí se mohou vyskytovat 

jednotlivě nebo v kombinaci. Vodní eroze je nejrozšířenějším typem degradace půdy 

v České republice.  

Fluviální proces dělíme do tří složek: eroze, transport a sedimentace. Vodní eroze je 

vyvolávána kinetickou energií dešťových kapek dopadající na půdní povrch 

a mechanickou silou povrchově stékající vody. Eroze je přírodní proces, který nelze zcela 

zastavit [4]. 

Podle intenzity rozlišujeme erozi normální a erozi zrychlenou. Normální eroze je součástí 

půdotvorného procesu a označujeme ji za přirozenou, erodované částice jsou postupně 

doplňovány částicemi novými během procesu pedogeneze. Z hlediska lidské generace je 

prakticky nepozorovatelná. U zrychlené eroze se půdní částice nestačí nahrazovat a jejich 

smyv je značný [7]. 

Podle účinků vody na půdní povrch dělíme povrchovou vodní erozi na plošnou, výmolnou 

a proudovou. Plošná vodní eroze nastává při rozrušování a smyvu půdní hmoty na celé 

ploše území. Nejdříve povrchový odtok odnáší jemné půdní částice a na ně vázané 

chemické látky - eroze selektivní. Půda se stává hrubozrnnější a je chudší na živiny, 

naopak půdy obohacené smyvem jsou jemnozrnnější a bohaté na živiny. Selektivní eroze 

probíhá pozvolna, není na první pohled patrná. Povrchový odtok při svém pohybu 

po svahu dolů naráží na terénní nerovnosti, tím se jeho tok soustřeďuje, vyrývá zářezy 

a dále je prohlubuje. Vzniká výmolná vodní eroze, jejím prvním stadiem je eroze rýžková 

a pak následuje eroze brázdová. Rýžkovou erozi charakterizují drobné úzké zářezy, které 

vytvářejí hustou síť. Při brázdové erozi jsou zářezy mělčí, širší a hustota výskytu je menší. 

Dalším stadiem je eroze rýhová, vzniká z rýžek a brázd, které se postupně spojují 

a přecházejí v rýhy. Velikosti rýh se postupně zvětšují a rýhová eroze se mění na erozi 

výmolovou, a ta v nebezpečnou erozi stržovou. Vznikají výmoly a strže velkých rozměrů.  

V  povrchových tocích probíhá proudová eroze. Koryta toků se po směru proudu toku 

rozšiřují a prohlubují. Rozlišujeme erozi břehovou, která probíhá napříč koryta toku 

a dnovou erozi, způsobující ničivé účinky podél osy toku [4]. 
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Tabulka 1 Klasifikace plošné eroze podle intenzity 

Stupeň Intenzita odnosu půdy erozí (mm/rok) Hodnocení eroze 

1 do 0,05 nepatrná 

2 0,05 – 0,5 slabá 

3 0,5 – 1,5 střední 

4 1,5 – 5,0 silná 

5 5,0 – 20,00 velmi silná 

6 nad 20,00 katastrofální 

 

Erozní ohroženost půd můžeme hodnotit na základě výpočtu dlouhodobé průměrné ztráty 

půdy a hodnoty přípustné ztráty půdy vodní erozí. Zemědělské pozemky jsou 

charakterizovány pětimístným kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), který 

je znázorněn na obr. č. 6. 

 

Obrázek 6 Kód bonitovaných půdně ekologických jednotek 

Pro každou pátou číslici je orientačně stanovena hloubka půdního profilu a ke každé 

hloubce půdy je přiřazena přípustná ztráta půdy erozí. Hloubku půdy s kódem 8 a 9 je 

nutné zjistit terénním průzkumem. Je-li vypočtená ztráta půdy větší než hodnota stanovené 

přípustné ztráty půdy, pak je půda vystavena eroznímu ohrožení a na pozemku je nutné 

provést protierozní opatření [5]. 

3.1. Důsledky vodní eroze 

Důsledky erozních procesů jsou nejvíce patrné v zemědělství. Zrychlená vodní eroze 

rozrušuje půdní povrch a dochází ke smyvu nejúrodnější části – ornici. Mění se fyzikálně-

chemické vlastnosti půdy, zmenšuje se mocnost profilu, zvyšuje štěrkovitost, snižuje se 

obsah živin a humusu. Transportované částice spolu s chemickými látkami znečišťují 

vodní zdroje, snižují průtočnost toků a zanášejí vodní nádrže. Ztrátou ornice jsou nejvíce 

postižené plodiny, poněvadž nenajdou v erodované půdě dostatek živin a hrozí slabá úroda. 

Erodovaný materiál se ukládá do vodních toků, snižuje jejich kapacitu a postupně zvyšují 
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niveletu dna koryta, což vede ke zvyšování hladiny podzemní vody v okolí koryta 

a častějšímu vylití vodních toků z koryt. Vodnímu toku na vstupu do vodní nádrže klesá 

rychlost a unášecí síla, a dochází k sedimentaci splavenin. Unášené částice vypadávají 

nejčastěji na vtoku do nádrže, snižují hloubku vody a prostor zarůstá vegetací. Vodní eroze 

může kvalitativně ovlivnit i vodní zdroj a vodu fyzikálně a chemicky znečistit. Větší škody 

způsobuje chemické znečištění. Vysoký obsah dusíku spolu s fosforem v průmyslových 

hnojivech způsobují eutrofizaci vod. Fosfor je významnou živinou pro rozvoj zelených 

rostlin a v zemědělství je hojně využíván.  

Eroze ohrožuje i infrastrukturu měst a obcí. Zanáší komunikace, sklepy a pozemky. Aby 

způsobené škody byly co nejmenší, zřizují se protierozní opatření, které mají za úkol 

ochránit půdu před účinky dopadajících kapek, podpořit vsak vody do půdy, omezit 

unášecí sílu vody, zpomalit, zachytit a bezpečně odvést povrchový odtok [7]. 

3.2. Erozní činitele 

U modelování fluviální eroze je potřeba určit faktory, které tento proces ovlivňují. 

Významným vstupem do systému je ovzdušná srážka a výstupem odtok nebo odtoková 

ztráta [4]. Srážka spouští sérii procesů včetně proces fluviální eroze. Jednotlivé složky 

erozního procesu na sebe navzájem působí a společně erozi vyvolávají. 

3.2.1. Srážky  

Atmosférické srážky jsou rozhodující pro vznik a průběh erozních procesů. Nejničivější 

účinky mají srážky přívalové (konvektivní). Jejich vysoká intenzita je důsledkem destrukce 

zemského povrchu a rychlého formování povrchového odtoku. Aby se proces eroze 

uskutečnil, musí být nejdříve půdní povrch rozrušen. Existuje spousta vztahů pro závislost 

erozního procesu na intenzitě deště. Tyto vztahy jsou odvozené z empirických měření, 

závislé na velikosti sklonu svahu, rychlosti letu a dopadu vodní kapky, jejich velikosti, 

a tyto vztahy jsou dále upravovány koeficienty [4]. 

3.2.2. Geomorfologie území 

Na průběh vodní eroze má významný vliv tvar zemského povrchu – georeliéf. Georeliéf je 

svrchní plocha zemské kůry a úzce souvisí s vlastnostmi hornin. Hlavní charakteristikou 

georeliéfu je sklon, délka svahu a tvar. Data o geomorfologii terénu jsou reprezentována 

digitálním modelem terénu nebo přesněji digitálním modelem reliéfu [8]. 
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Se zvětšováním sklonu a délky svahu stékající voda nabývá vyšší rychlostí a tangenciální 

napětí. To má za následek větší destrukci půdního povrchu a transport erodovaných částic. 

Se zmenšováním sklonu se intenzita erozních procesů snižuje, dochází k poklesu rychlosti, 

tangenciálního napětí a uvolněné půdní částice se usazují. Délka svahu má také nemalý 

podíl na intenzitě erozních procesů. S nepřerušenou délkou sklonu stékající voda nabývá 

na množství, zrychluje svůj odtok a tangenciální napětí. Kombinací sklonu a délky svahu 

se využívá pro navrhování druhu a umístění protierozních opatření. Rozdílné tvary svahů 

dělíme na vypuklé (konvexní), vyduté (konkávní), přímé a jejich kombinace. K největší 

intenzitě erozních procesů jsou náchylné svahy s vypuklými tvary a naopak nejodolnější 

svahy jsou s tvary vydutými. Také vliv orientace svahů vůči světovým stranám se podílí 

na erozních procesech během jarní oblevy. Jižní a západní svahy jsou častěji vystavovány 

slunečnímu záření, urychluje se tání sněhu a zvyšuje se povrchový odtok, který vyvolává 

erozi [4].  

3.2.3. Geologický podklad a půdní druh 

Má-li podložní hornina těsný kontakt se zemským povrchem a je obnažena různými 

formami větrné nebo vodní eroze, pak obvykle dochází k rychlému rozrušování 

této horniny. Vznikají rýhy, výmoly a strže, které se postupně prohlubují a rozšiřují. 

Geologický podklad se významně projevuje ve vlastnostech půdotvorného substrátu, 

zejména strukturou a obsahem minerálních a chemických látek. Půdy vzniklé z různých 

hornin se vyznačují odlišnou odolností vůči erozi. Půdy z hlediska erozních procesů 

charakterizujeme infiltrační schopností tzv. propustností. Infiltrace srážkové vody do půdy 

je závislá na textuře a struktuře půdy, na její vlhkosti a zvrstvení. Odolnost půdy je 

významně ovlivněna obsahem částic různých velikostí a náchylnost půdy k erozi 

označujeme erodovatelností půdy [4].  

3.2.4. Krajinný pokryv a využití půd 

Intenzita erozních procesů je výrazně omezena výskytem vegetace. Vegetační pokryv 

chrání půdní povrch před přímým dopadem srážkových vod a před působením větru, 

podporuje vsak vody do půdy, zpomaluje povrchový odtok a zlepšuje fyzikální, chemické 

a biologické vlastnosti půd. Kořenový systém vegetace účinně zpevňuje půdu a tím 

zlepšuje její mechanické vlastnosti. Vliv vegetace na intenzitu eroze je odlišný podle druhu 

a stavu vegetace. Lesní porost s hustým korunovým zápojem výrazně snižuje celkový 

povrchový odtok a z možných druhů vegetace je nejméně náchylný na riziko eroze. Travní 
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porost s dobře vyvinutým drnem má podobný příznivý vliv na velikost a průběh 

povrchového odtoku a tvoří dobrou půdní ochranu povrchu. Naproti tomu nejnižší půdní 

ochranou jsou polní kultury. Listová plocha plodin zaujímá velmi malou část plochy 

a dešťové kapky dopadají přímo na zemský povrch. Intenzivní eroze tedy převážně vzniká 

na zemědělských půdách a v oblastech zbavených vegetačního krytu [4]. Odnos 

erodovaného materiálu se děje nejen z erozní sítě, ale také z husté sítě poškozených 

a nedostatečně zpevněných cest. Erozní nebezpečí představují komunikace s velkým 

sklonem a komunikace neopatřené příkopy, které by bezpečně odvedly povrchově stékající 

vodu [3].  

3.2.5. Protierozní opatření 

Ochranu půdy před vodní erozí je možné zajistit protierozním opatřením. Opatření 

spočívají v ochraně půdy před dopadajícími dešťovými srážkami, zlepšení vsaku půdy, 

omezení unášecí síly vody a soustředěného povrchového odtoku, zpomalení, zachycení 

a bezpečném odvedení povrchového odtoku. Návrh protierozního opatření můžeme provést 

několika způsoby, a to od opatření organizačního, agrotechnického, až po opatření 

technického charakteru.  

Opatření organizačního charakteru zahrnují metody správného uspořádání pozemků 

a půdních bloků. Zajišťují optimální tvar pozemku a jeho velikost. Věnují se vhodnému 

umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění a pásovému pěstování plodin. 

Základem je situování půdního bloku delší stranou ve směru vrstevnic, což zároveň vede 

k obdělávání po vrstevnici. Návrhem změny uspořádání pozemků se zabývají komplexní 

pozemkové úpravy. 

Opatření agrotechnického charakteru zvyšují vsak vody do půdy. Je snížena erodovatelnost 

a chráněn půdní povrch před výskytem nejintenzivnějších srážek. K opatřením tohoto 

charakteru patří setí a sázení po vrstevnici, ochranné obdělávání, hrázkování, důlkování, 

setí kukuřice do úzkého řádku, pásové zpracování půdy apod. Technologie ochranného 

obdělávání spočívá v uchovávání co největšího množství zbytků po sklizni, které chrání 

půdní profil a do těchto zbytků se plodina znovu zaseje. 

Opatření technického charakteru jsou finančně nejnáročnější a navrhují se obvykle 

po vyčerpání všech možností předchozích opatření. Technická protierozní opatření se 

nejčastěji navrhují k ochraně intravilánu, infrastruktury nebo sousedních pozemků. 

Základem technických protierozních opatření je přerušení délky pozemku po spádnici 
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a bezpečné odvedení povrchového soustředěného toku, zachycení erodovaných částic, 

bezpečné odvedení povrchového odtoku a změna sklonu pozemku. Technické protierozní 

opatření nelze navrhovat a dimenzovat na základě standardní protierozní ochrany půd, 

která je založena na univerzální rovnici ztráty půdy.  

Pro návrh řešení technické stavby je nutné využít metody a nástroje, které zohlední 

konkrétní návrhovou srážku a dobu opakování přírodního jevu. Protierozní ochrana 

zemědělské půdy nejčastěji využívá příkopy, průlehy, polní cesty s protierozní funkcí, 

ochranné hrázky, ochranné nádrže, zatravněné údolnice, terénní urovnávky, terasy, 

protierozní meze a asanace erozních výmolů a strží [7], [6]. 
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4. Metody modelování fluviální eroze 

V počátcích byla fluviální eroze zkoumána na typizovaných územích. Snahou bylo 

definovat erozní činitele a určit jejich vliv na erozní proces. Z výsledků experimentálních 

pozorování bylo stanoveno několik metodik pro stanovení erozního ohrožení.  

Jednou z nich je metoda výpočtu míry erozního ohrožení univerzální rovnicí ztráty půdy 

USLE, kterou sestavili W. H. Wischmeier a D. D. Smith. Metoda vznikla na základě 

dlouhodobého pozorování erozních procesů a velkého množství získaných dat [4]. 

Rovnice byla dále upravována a jejím výsledkem bylo několik podob. V mé práci se budu 

dále zabývat odvozenou revidovanou univerzální rovnicí ztráty půdy RUSLE a modelem 

USPED, který má základy v této rovnici. 

4.1. Metoda RUSLE 

Model RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) byl odvozen v 90. letech z USLE, 

ve které byly provedeny úpravy ve stanovení jednotlivých faktorů rovnice. RUSLE se 

využívá pro predikci dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy. Empirický model vychází 

z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém pozemku, jehož parametry jsou odvozeny 

z rozměrů standardních elementárních území o délce 22,13 metrů a sklonem 9 %. Povrch 

plochy je udržován ve směru sklonu svahu jako úhor. Matematický vztah nelze používat 

pro období kratší než jeden rok a pro zhodnocení erozního ohrožení z jednotlivých srážek 

nebo z tání sněhu [5]. 

Revidovanou univerzální rovnici ztráty půdy vyjadřujeme ve tvaru: 

                   , kde: 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha
-1

.rok
-1

], 

R – faktor erozní účinnosti deště, 

K – faktor erodovatelnosti půdy, 

L – faktor délky svahu, 

S – faktor sklonu svahu, 

C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, 

P – faktor účinnosti protierozních opatření. 

Metoda RUSLE simuluje odnos množství půdních částic pouze z hlediska dílčí plochy, 

tedy v rámci GIS aplikace jen v buňce rastru. Neumožňuje řešit kontinuitu erozního 
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procesu v celém sledovaném území. Avšak je dostačující pro rychlý a jednoduchý výpočet 

průměrné dlouhodobé ztráty půdy a zhodnocení erozního ohrožení území [1].  

4.1.1. Faktor erozní účinnosti deště (R) 

Faktor erozní účinnosti deště pro vztah RUSLE byl odvozen z velkého počtu naměřených 

dat o dešťových srážkách. Faktor R vyjadřujeme ve vztahu: 

             , kde: 

R – faktor erozní účinnosti deště [MJ.ha
-1

.cm.h
-1

], 

E – celková kinetická účinnost deště [J.m
-2

], 

i30 – max. 30 minutová intenzita deště [cm.h
-1

]. 

Celková kinetická energie deště E je:  

     
 
    , kde: 

Ei – kinetická energie i-tého úseku deště (n – počet úseků deště): 

                       , kde: 

isi = intenzita deště i-tého úseku [cm.h
-1

], 

Hsi = úhrn deště v i-tém úseku [cm]. 

Pro stanovení faktoru erozní účinnosti deště jsou tedy podstatné údaje z četnosti výskytu 

srážek, jejich kinetické energie, intenzitě a úhrnu [5]. Pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy 

erozí lze použit průměrnou hodnotu R faktoru. Pro Českou republiku a převažující plochy 

zemědělské půdy je doporučována hodnota 40 MJ.ha-
1
.cm.h

-1
. V případě ohroženosti půd 

v horských oblastech potencionálně chráněných před vodní erozí je možné použít hodnoty 

v rozsahu od 60 až do 120 MJ.ha
-1

.cm.h
-1 

[6]. 
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Obrázek 7 Faktor erozní účinnosti deště podle Janečka [6] 

4.1.2. Faktor erodovatelnosti půdy (K) 

Erodovatelnost půdy, označována také jako náchylnost půdy k erozi, je formulována jako 

ztráta půdy ze standardního pozemku na jednotku faktoru erozního účinnosti deště. Faktor 

K vyjadřujeme v jednotkách t.ha
-1

/MJ
-1

.ha
-1

.cm.h
-1

.  

Určení faktoru K je možné podle odvozeného vztahu. Podmínkou je množství obsahu 

prachu a práškového písku (0,002 – 0,1 mm), které nepřekročí hodnotu 70%. 

Pro převedení na jednotky SI je nutné hodnotu faktoru K vynásobit součinitelem 1,32. 

Určení faktoru K lze vyjádřit ve vztahu: 

                                               , kde: 

M = (% prachu + % práškového písku) . (100 - % jílu), 

a – procentuální obsah humusu ornice, 

b – třída struktury ornice, 

c – třída propustnosti půdního profilu, kterou lze přibližně určit podle HPJ. 

Další stanovení hodnot faktoru K je možné podle nomogramu, sestrojený na základě 

uvedeného vztahu. 
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Obrázek 8 Nomogram pro určení faktoru erodovatelnosti půdy K [6] 

Z dalších možností stanovení hodnoty faktoru K je přibližné stanovení podle hlavních 

půdních jednotek (HPJ) bonitační soustavy půd (BPEJ) a půdních typů, subtypů a variet 

taxonomického klasifikačního systému půd ČR [6]. Hodnota HPJ je vyjádřena 

v pětimístném kódu BPEJ, který je znázorněn na obr. č. 6. 

4.1.3. Faktory délky a sklonu svahu (L, S) 

Faktor délky svahu L a faktor sklonu svahu S lze vyjádřit v jednotném faktoru, 

tzv. topografický faktor LS. Tento faktor reprezentuje poměr ztráty půdy na zkoumaném 

území ke ztrátě půdy na standardním pozemku o délce 22,13 metrů a se sklonem 9 %. 

Faktor délky svahu vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí. 

Nepřerušená délka je měřena od horní hrany zkoumaného území. Je-li zkoumanou oblastí 

povodí, uvažuje se počátek délky od rozvodnice. Přerušením délky je prvek, přerušující 

povrchový odtok. Prvkem může být příkop, průleh, cesta s příkopem, apod. Za délku svahu 

považujeme horizontální projekci délky svahu.  
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Hodnotu délky svahu lze vyjádřit ze vztahu: 

            , kde: 

l – horizontální projekce délky svahu, 

22,13 – délka standardního pozemku, 

m – exponent sklonu svahu vyjadřující náchylnost svahu k tvorbě rýžkové eroze. 

Faktor sklonu svahu vyjadřuje vliv sklonu na velikost ztráty půdy erozí. Se vzrůstajícím 

sklonem svahu se zvyšuje riziko ztráty půdy erozí. Hodnota faktoru sklonu svahu lze 

vyjádřit ze vztahu: 

                  pro sklon < 9 %  

                  pro sklon > 9 %, kde: 

ϴ - úhel sklonu svahu (rad). 

Topografický faktor LS lze stanovit s pomocí nástrojů v GIS. Hodnota faktoru LS je 

určena zvlášť pro každý čtverec rastrového digitálního modelu [6]. 

4.1.4. Faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu (C) 

Vegetace chrání půdní povrch před dopadem dešťových srážek, zpomaluje rychlost 

povrchového odtoku, svým kořenovým systémem zpevňuje půdu a nepřímo působí 

na půdní vlastnosti, převážně na pórovitost a propustnost. Ochranný vliv je vyjádřen 

faktorem C. Nejnižších hodnot, a tedy výbornou protierozní ochranu v rámci zemědělství 

dosahují porosty trav a jetelovin. Naopak širokořádkové plodiny (kukuřice, okopaniny, 

sady a vinice) chrání půdu nedostatečně. Hodnota faktoru C pro určitou plodinu udává 

poměr smyvu na pozemku ke ztrátě půdy na standardním pozemku. Plodina má podle 

pěstebních období (podmítka, setí, sklizeň, apod.) různou hodnotu faktoru C. Nejvíce jsou 

zemědělské půdy náchylné na erozi v období podmítky, hrubé brázdy a přípravy pozemku 

k setí. Půdy vystavené menšímu eroznímu ohrožení jsou v období sklizně vzrostlé vegetace 

[6]. 

4.1.5. Faktor účinnosti protierozních opatření (P) 

Hodnota faktoru účinnosti protierozního opatření lze stanovit na základě podmínek 

maximálních délek pozemku po spádnici a počtu pásů při pásovém střídání plodin. Dalším 

protierozním opatřením, a tedy i snížením hodnoty faktoru P, lze provést hrázkováním, 
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terasováním svahu, vrstevnicovým obděláváním a dalšími zásahy do krajiny. Nejsou-li 

provedena žádná protierozní opatření, hodnota faktoru P je rovna jedné [4].  

4.2. Metoda USPED 

Model USPED je založen na rovnici ztráty půdy USLE, od této rovnice se odlišuje 

v možnosti predikovat místa depozice sedimentů. Je tedy zaměřen na prostorové 

rozmístění oblastí s topografickým potenciálem pro vznik eroze a sedimentace. 

Pro výpočet erozního procesu je zapotřebí terén, faktor erozní účinnosti deště, půd 

a krajinného pokryvu. Kombinací těchto faktorů určíme tzv. transportní kapacitu (TP), 

kterou můžeme vyjádřit ve vztahu: 

                     , kde: 

TP – index transportní kapacity, 

R – erozní účinnost deště, 

K – erodovatelnost půdy, 

C – ochranný vliv vegetace, 

A – odvodňovaná plocha, 

b – sklon svahu, 

m, n – empirické koeficienty, které se liší podle typu uvažované eroze. 

Vztah z rovnice           je vyjádřením topografického faktoru LS. Vysoké hodnoty 

transportní kapacity označují plochy, vyjadřující potencionální erozi a nízké hodnoty TP 

predikují potencionální akumulaci sedimentů. Změnu transportní kapacity ΔT 

v prostorových souřadnicích (x, y) pak lze vyjádřit ve vztahu: 

                                  , kde: 

α – orientace svahu vůči světovým stranám, 

TP – index transportní kapacity. 

Kladné hodnoty ΔT určují potenciální depozici sedimentů, záporné hodnoty předpovídají 

místa potencionální erozi [1], [14]. 
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5. Metodika a práce výpočtu RUSLE 

S vývojem technologií je v dnešní době velmi efektivní pracovat v GIS. Velkou výhodou 

modelování je možnost simulace konkrétní srážkové epizody, predikovat potencionální 

erozní ohrožení a různě analyzovat danou oblast pro své potřeby. Pro tvorbu, vizualizaci, 

správu a analýzu prostorových dat využiji software ArcGIS firmy ESRI a svobodný 

geografický informační systém GRASS GIS. Ve své práci zpracuji data ve verzi  ArcGIS 

10.2.  Produkty z kategorie ArcGIS for Desktop jsou tvořeny aplikacemi ArcMap 

a ArcCatalog. V aplikaci ArcMap je obsáhlý soubor nástrojů umístěný v uživatelském 

rozhraní ArcToolbox, který využiji pro výpočet rovnic RUSLE a USPED. 

 

Obrázek 9 Nástroj ArcToolbox 

Pro zjištění průměrné dlouhodobé ztráty půdy si v prostředí GIS vyjádřím jednotlivé 

faktory rovnice RUSLE. Následující kapitola se bude věnovat přípravou vstupních dat. 

5.1. Vrstva faktoru R 

Erozní účinnost deště získám na základě dat ze srážkoměrných stanic, vyskytujících se jak 

v zájmové území tak i okolo něj. Pro výpočet faktoru R využiji Pretlův vztah: 

              , kde: 

H = průměrný dlouhodobý úhrn srážek [mm]. 
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Do ArcMapu načtu shapefily stanic, v atributové tabulce přidám pole factor_R 

a přes funkci Field Calculator  a Pretlův vztah získám faktory erozní účinnosti deště 

pro jednotlivé stanice. Pro pokrytí celého území faktorem R použiji interpolační metodu 

IDW (Inverse Distance Weighting). Nástroj IDW spustím přes ArcToolbox/Spatial Analyst 

Tools/Interpolation/IDW. Hodnoty faktoru R jsou přibližné hodnotám stanovené Janečkem 

na obr. 8. Výsledný ořezaný rastr zobrazuji na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10 Faktor erozní účinnosti deště (R) 

5.2. Vrstva faktoru K 

Rastr erodovatelnosti půd stanovím přibližným přiřazením hodnot faktoru K k půdním 

typům podle MKSP. Princip je stejný jako při stanovení faktoru R. Načtu shapefily půd, 

do atributové tabulky přidám nový sloupec, který pojmenuji factor_K. K jednotlivým 

typům půd ručně přiřadím hodnoty faktoru K. Zpracovaný shapefile půd převedu pomocí 
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nástroje Polygon to Raster do rastru. Tento nástroj najdu přes nástroj 

ArcToolbox/Conversion Tools/To Raster/ Polygon to Raster.  

Tabulka 2 Hodnoty faktoru K přiřazené k MKSP 

MKSP faktor K MKSP faktor K 

fluvizem (typická) 0,34 luvizem pseudoglejová 0,30 

kambizem (typická) 0,29 pararendzina (typická) 0,25 

kambizem (typická) varieta 

kyselá 
0,28 podzol kambizemní 0,20 

kambizem arenická 0,19 pseudoglej primární 0,34 

kambizem dystrická 0,20 vodní plochy 0,00 

 

 

Obrázek 11 Faktor erodovatelnosti půdy (K) 
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5.3. Vrstva faktoru LS 

Topografický faktor LS vyjadřuje vliv sklonu a délky svahu na velikosti půdního smyvu. 

Výpočet provedu v geoinformačním softwaru GRASS GIS verze 6.4.4, ve kterém je přímo 

implementován výpočet LS faktoru v modulu r.watershed. V prostředí si nastavím 

souřadnicový systém, naimportuji rastr digitálního modelu georeliéfu ve formátu ascii 

přes nástroj Import ESRI ASCII Grid a pojmenuji výstupní mapu. Pomocí nabídky 

Rastr/Hydrologické modelování/Analýza povodí získám rastr faktoru LS. Ten je potřeba 

vydělit hodnotou 100, neboť modul tou samou hodnotou násobí výsledný rastr 

pro vizualizaci. Přepočet provedu pomocí nástroje 3D rastrový kalkulátor. Zpracovanou 

vrstvu vyexportuji jako ESRI ASCII Grid a následně v prostředí ArcMapu převedu tento 

souboru zpět na rastr přes nástroj Arctoolbox/Conversion Tools/To Raster/ASCII 

To Raster. 

 

Obrázek 12 Topografický faktor LS 
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5.4. Vrstva faktoru C 

Pro získání rastru ochranného vegetačního pokryvu využiji data Evropské agentury 

pro životní prostředí (EEA). Na základě leteckých snímku byla zhotovena databáze 

CORINE Land Cover, kterou mám k dispozici ve formě shapefilu. Každému typu území je 

přiřazen kód CORINE, a každému kódu je možné přidělit faktor C. 

Tabulka 3 Hodnoty faktoru C přiřazené ke kódům CORINE 

kód CORINE - území faktor C 

112 – nesouvislá městská zástavba 0,00 

121 – průmyslová nebo komerční plocha 0,03 

141 – městská zeleň 0,08 

211 – nezavlažovaná orná půda 0,25 

231 – pastviny 0,005 

242 – komplexní systémy kultur a parcel 0,25 

243 – zemědělská plocha s přirozenou vegetací 0,24 

311 – listnatý les 0,009 

312 – jehličnatý les 0,004 

313 – smíšený les 0,007 

324 – nízký porost v lese 0,005 

512 – vodní plochy 0,00 

Načtu si tedy shapefile krajinného pokryvu, do atributové tabulky vložím novým sloupec 

factor_C. Přes funkci Field Calculator vložím dotaz pro připsání hodnot faktoru C 

jednotlivým kódům CORINE.  

 

Obrázek 13 Field Calculator – přiřazení hodnot 
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Shapefile krajinného pokryvu s hodnotami faktoru C, opět převedu do rastru pomocí 

nástroje Polygon to Raster. 

 

Obrázek 14 Faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

Faktor účinnosti protierozního opatření do rovnice RUSLE nebudu vkládat. Budu 

uvažovat, že na území není žádné takové opatření. V tomto případě je hodnota faktoru P 

rovná jedné a výslednou hodnotu dlouhodobé ztráty půdy mi neovlivní. Samotný výpočet 

RUSLE provedu pomocí nástroje Raster Calculator. Ten spustím přes nástroj 

ArcToolbox/Spatial Analyst Tools/Map Algebra/Raster Calculator. 
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Do kalkulátoru načtu a vynásobím vrstvy erozních faktorů rovnice RUSLE. 

 

Obrázek 15 Raster Calculator 

Vynásobením jednotlivých vrstev získám rastrovou mapu dlouhodobé ztráty půd 

v jednotkách t.ha
-1

.rok
-1

 na povodí Morávky.  
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6. Metodika a práce výpočtu USPED 

Z předchozího výpočtu RUSLE využiji rastrové mapy faktoru R, faktoru K a faktoru C. 

Dále je zapotřebí digitální model georeliéfu, na kterém budu analyzovat potřebné vstupní 

rastrové mapy pro výpočet topografického faktoru LS. Výpočet modelu USPED bude 

probíhat převážně pomocí nástroje Raster Calculator. Pro zpracování modelu budu 

vycházet z návodu Vysloužilové, který je zveřejněn ve sborníku České geografické 

společnosti [14]. 

Pro výpočet LS faktoru je nutné získat hodnoty o sklonitosti území a sběrné plochy 

soustředěného odtoku. Údaje o sklonitosti území zjistím přes nástroj ArcToolbox/Spatial 

Analyst Tools/Surface/Slope. Sklon území pojmenuji slope a hodnoty uvedu ve stupních. 

Výřez mapy je zobrazen na obrázku č. 16. 

 

Obrázek 16 Hodnoty sklonu povodí pro metodu USPED 

Sběrné plochy soustředěného odtoku vypočítám pomocí nástroje Flow Accumulation. 

Nejdříve je však nutné zjistit směr odtoku. Ten získám využitím nástroje Flow Direction. 

Oba tyto nástroje spustím přes ArcToolbox/Spatial Analyst Tools/Hydrology. 

 

Obrázek 17 Sběrné plochy odtoku 
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Rastr sběrné plochy soustředěného odtoku pojmenuji flowacc. Hodnota zobrazuje počet 

pixelů, ze kterých je odváděn odtok do daného výsledného pixelu [14]. Nyní je možné 

vypočítat topografický faktor LS pro rýhovou a plošnou erozi v nástroji Raster Calculator. 

Jako první vypočítám model USPED pro rýhovou erozi. Do kalkulátoru zadám vztah: 

Power("flowacc" * 10,1.6) * Power(Sin("slope" * 0.01745),1.3) a výsledný rastr pojmenuji 

ls_rill. 

Pro výpočet transportní kapacity (TP) je ještě potřeba znát orientaci vůči světovým 

stranám. Rastrovou mapu získám pomocí nástroje Aspect. 

 

Obrázek 18 Orientace vůči světovým stranám 

Nejprve vložím vztah TP pro vrstvu qsx_rill: 

"ls_rill" * "factor_k" * "factor_c" * "factor_r" * Cos((("aspect" * ( - 1)) + 450) * 0.01745) 

Pak pro vrstvu qsy_rill: 

"ls_rill" * "factor_k" * "factor_c" * "factor_r" * Sin((("aspect" * ( - 1)) + 450) * 0.01745) 

Dále vypočítám sklonitost a orientaci vrstev qsx_rill a qsy_rill, pojmenuji je a provedu 

derivaci těchto vrstev v nástroji Raster Calculator. Derivace vrstvy qsx_rill: 

Cos((("qsx_rillasp" * ( - 1)) + 450) * 0.01745) * Tan("qsx_rillslp" * 0.01745). 

Derivace vrstvy qsy_rill: 

Sin((("qsy_rillasp" * ( - 1)) + 450) * 0.01745) * Tan("qsy_rillslp" * 0.01745). 

Posledním krokem je sečtení obou derivovaných vrstev qsx_rilldx a qsy_rilldy. Výslednou 

vrstvu pojmenuji rill_erdep.  
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Pro plošnou erozi je výpočet totožný. Mění se jenom koeficienty m a n, které jsou 

pro plošnou erozi rovny jedné. Konečný výpočet dvou derivovaných vrstev je dán vztahem 

qsx_sheetdx + qsy_sheetdy * 10. Výslednou mapu nazvu sheet_erdep. 
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7. Vyhodnocení výsledků a jejich vizualizace 

Výsledkem obou metod modelování erozních procesů jsou mapové výstupy. Metoda 

RUSLE predikuje potencionální erozi, naproti tomu metodou USPED získáme plochy 

ohrožené jak erozí, tak i sedimentací erodovaných částic. Z výsledků RUSLE lze získat 

množství uvolněných částic v tunách z hektaru za rok, model USPED toto nedovoluje. 

Získané hodnoty potencionální eroze na povodí Morávky jsem klasifikoval do tříd 

dle tabulky míry ohrožení vodní erozí v ČR zveřejněné na internetových stránkách 

eroze.sweb.cz [13]. Hodnoty tříd jsou znázorněné v tabulce č. 4. Výsledkem je mapa 

na obr. č. 19.  

 

Obrázek 19 Potencionální eroze dle výsledků RUSLE 

Pro zjištění výměry ploch ohrožené různou mírou vodní erozí jsem použil nástroj Zonal 

Histogram. Ten vypočítal množství buněk, které jsou klasifikovány do různých tříd. 
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Hodnocení je uvedeno v tabulce č. 4. Funkce nástroje Zonal spustím 

přes ArcToolbox/Spatial Analyst Tools/Zonal. 

Tabulka 4 Míra ohrožení vodní erozí 

Ohrožení vodní erozí Velmi slabé Slabé Střední 

Smyv půdy [t.ha
-1

.rok
-1

] do 1,5 1,6 - 3,0 3,1 - 4,5 

Výměra půdy [%] 91,7 3,8 2,7 

Ohrožení vodní erozí Silné Velmi silné Extrémní 

Smyv půdy [t.ha
-1

.rok
-1

] 4,6 - 6,0 6,1 - 7,5 7,5 a více 

Výměra území [%] 1,2 0,4 0,3 

Dále jsem přes funkci Zonal Statistics zpracoval mapu ohrožení vodní erozí pro jednotlivá 

povodí IV. řádu. Z výsledků vyplývá, že nejvíce jsou ohroženy subpovodí středních poloh. 
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Obrázek 20 Potencionální eroze dle RUSLE vyhodnocená zonální statistikou 

Jak už bylo zmíněno, model USPED nám nedává konkrétní hodnoty množství 

erodovaných částic, naproti tomu predikuje depozice těchto částic. Dle výsledků modelu 

probíhá eroze na svazích a erodované částice jsou akumulovány poblíž toků. Tato metoda 

má prostorovou shodu erozního ohrožení s předchozí metodou RUSLE.  
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Obrázek 21 Potencionální plošná a rýhová eroze 
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Pro ověření mých výsledků z modelování fluviální eroze jsem porovnal údaje s hodnotami 

ze zprávy, kterou vypracovali Dostál a Krása [10]. Z výsledků jejich práce vznikla mapa 

erozní ohroženosti zemědělských půd, obr. č. 22.  

 

Obrázek 22 Erozní ohroženost zemědělské půdy podle autorů 

Dostál a Krása [10](upraveno podle autora) 

Povodí Morávky je zařazeno do kategorie erozní ohroženosti 1 a 2, která jsou 

klasifikovány jako území bez ohrožení a téměř bez ohrožení. Pro tyto kategorie 

jsou definovány hodnoty ztráty půdy nepřesahující  0,5 t.ha
-1

.rok
-1

. Průměrná hodnota 

smyvu půdy z celého povodí Morávky získaná přes nástroj Zonal Statistics as Table je 

přibližně 0,41 t.ha
-1

.rok
-1

. Hodnoty jsou si blízké, nicméně pro lepší ověření správnosti 

výsledku by bylo zapotřebí kvalitnější data.  
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8. Závěr 

Náplní této bakalářské práce je modelování fluviální eroze za využití erozních modelů 

RUSLE a USPED na povodí Morávky. Část bakalářské práce se věnuje popisu přírodních 

poměrů pilotního území a problematice vodní eroze. Hlavní část práce je zaměřena 

na zpracování metodik, vyhodnocení výsledků a jejich vizualizaci. Z rovnice RUSLE byly 

popsány erozní faktory, pro které bylo potřeba stanovit jednotlivé vrstvy. Část praktické 

práce se tedy zaměřuje přípravou vstupních dat v prostředí GIS. Model USPED je z části 

odvozen z modelu RUSLE a erozní faktory proto posloužily i pro tento výpočet erozního 

ohrožení. Hlavní rozdíl obou metod je ve stanovení topografického faktoru LS. Výsledky 

ohrožení vodní erozí přinesly několik mapových výstupů.  

I přes značnou členitost terénu a velkých hodnot sklonů, model RUSLE vypočítal extrémní 

ohrožení vodní erozí jen na 0,3 % výměry území. Převážná část plochy povodí přes 90 % 

je ohrožena jen velmi slabě. Nízkému ohrožení fluviální erozí, lze přičíst skutečnost, že 

oblast je pokryta souvislým porostem jehličnatých a listnatých lesů. Nejvyšších hodnot 

potencionální dlouhodobé ztráty půdy byly dosaženy na zemědělských plochách 

s přirozenou vegetací. V těchto místech lze z map vyčíst i vyšší hodnoty erodovatelnosti 

půd. Model USPED vyhodnotil potencionální erozi na obdobných místech. Tento model 

také označil i místa, kde se erodované částice ukládají. 

Modelu RUSLE lze vyčíst, že neřeší kontinuitu erozního procesu, nicméně pro hodnocení 

rizik a plánování je stále dostačující. 

Výsledky mé práce byly v omezené míře porovnány a lze konstatovat, že hodnocení míry 

ohrožení vodní erozí byly srovnatelné. 
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